
  

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH  

w DĘBLINIE 

 

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 

tel. / fax  261 519 450      

                           NIP: 5060105805 REGON: 060738970 

Dęblin dnia 03.08.2018 r. 
 
 

 

Z AP Y T AN I E  O F E R T O W E  

 

I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

Adres: ul. Lotników Polskich 1, 08 – 530 Dęblin 

Tel. MON 261-519-454 

NIP 5060105805 

REGON 060738970  

E-mail: administracja@muzeumsp.pl 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W związku z faktem, że Zamawiający przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego 

realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie 

będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 

 

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Rekultywacja trawników ekspozycji plenerowej Muzeum o łącznej powierzchni około 6000 m². 

1. Przygotowanie terenu przez oczyszczenie z zanieczyszczeń takich jak: kamienie, 

pozostałości po pracach budowlanych, krzewy,  

2. Wyrównanie terenu (glebogryzarka),   

3. Zasianie trawy metodą hydrosiewu. 

Termin realizacji zamówienia: do 09.08.2018 r. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana faksem na nr: 261 519 450 lub e-mailem, jako plik pdf na 

adres: administracja@muzeumsp.pl.  

2. Termin przesłania ofert: do dnia 06.08.2018 r. do godz. 12:00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

mailto:administracja@muzeumsp.pl


V. OCENA OFERT 

         Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

         najniższa cena. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą mogli się dowiedzieć telefonicznie pod  

nr tel. 261 519 450 

 

VII.   DODATKOWE INFORMACJE 

  Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Kopeć– tel. 261-519-451  

 

VIII.   ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 

2. Wzór umowy – zał. nr 2 

3. Klauzula informacyjna – zał. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Rekultywację trawników ekspozycji plenerowej 

Muzeum o łącznej powierzchni około 6000 m². Przygotowanie terenu przez 

oczyszczenie z zanieczyszczeń takich jak: kamienie, pozostałości po pracach 

budowlanych, krzewy. Wyrównanie terenu (glebogryzarka). Zasianie trawy metodą 

hydrosiewu.” 

”, oferuję zrealizować zamówienie za następującą kwotę:  

…………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………) 

1. Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty.  

3. Oświadczam, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

4. Oświadczam, że posiadam  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.     

5. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia 

(Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

1) .................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................... 

6. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w związku prowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ( zał. nr 3 do zapytania ofertowego). 

 

7.  Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 
*proszę o wpisanie ”x” w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i 

nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

8.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie moich danych 

osobowych zawartych w formularzu ofertowym w celu niezbędnym do przeprowadzenia procedury 

udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro na „Rekultywację trawników ekspozycji plenerowej Muzeum o łącznej 

powierzchni około 6000 m². Przygotowanie terenu przez oczyszczenie z zanieczyszczeń takich 

jak: kamienie, pozostałości po pracach budowlanych, krzewy. Wyrównanie terenu 

(glebogryzarka). Zasianie trawy metodą hydrosiewu.”,   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

 



9. Nazwa i adres Wykonawcy:  

….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. NIP/Pesel: ………………………………                                REGON:  ………………………………… 

Nr tel.: …………………… e – mail: ………………….. 

 

………………………………….., dnia  ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA /wzór/ 

 

Nr ............. 

 

MUZEUM  SIŁ  POWIETRZNYCH w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 80 – 530 Dęblin, 

reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Pawłowskiego, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

I. Przedmiot umowy 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego:  

Rekultywację trawników ekspozycji plenerowej Muzeum o łącznej powierzchni około 6000 m². 

a. Przygotowanie terenu poprzez oczyszczenie z zanieczyszczeń takich jak: 

kamienie, pozostałości po pracach budowlanych, krzewy,  

b. Wyrównanie terenu (glebogryzarka),   

c. Zasianie trawy metodą hydrosiewu. 

 

 

II. Termin wykonania umowy 

 

§ 2 

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do dnia 09.08.2018 r.  

 

III. Sposób wykonania umowy 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej  

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadami wiedzy i wymaganiami 

wynikającymi z przepisów prawa,   

2) informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania umowy na każde żądanie 

Zamawiającego oraz przedłożenia Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich dokumentów, 

materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie, w tym na czas realizacji umowy,  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy.  

 

IV. Potencjał Wykonawcy 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy posiada odpowiednie zasoby 

techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada środki finansowe umożliwiające 

wykonanie przedmiotu umowy.  

 

 

 



 

V. Podwykonawcy 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi/z udziałem 

podwykonawcy w zakresie ………………………………………………………………*) 

2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 

jakby to były działania Wykonawcy. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi 

podwykonawcami.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności opłacić należność dla podwykonawcy za 

wykonane przez niego zamówienie, na potwierdzenie, czego doręczy Zamawiającemu 

oświadczenie o dokonaniu zapłaty za zamówienie wykonane przez podwykonawcę. W przeciwnym 

razie Zamawiający może powstrzymać się z płatnością faktury dla Wykonawcy za wykonane 

zamówienie objęte niniejszą umową, do czasu wyjaśnienia powyższej okoliczności.1 

 

VI. Odbiór przedmiotu umowy 

 

§ 6 

1. Przedmiot umowy będzie podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.     

2. W imieniu Zamawiającego odbioru dokona ……………………... 

 

VII. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

§ 7 

Osobami odpowiedzialnymi z tytułu realizacji umowy i wyznaczonymi do kontaktów w związku z 

realizacją umowy są: 

2) ze strony Zamawiającego – Pan/i………… tel. ………., e-mail ……………..…… 

3) ze strony Wykonawcy Pan/i ……………… tel.…………...., e-mail …………….……… 

 

VIII. Wynagrodzenie (wartość umowy) 

 

§ 8 

1. Za wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: 

 netto................................... zł (słownie:..............................................................) 

VAT ....................................zł. (słownie:..............................................................) 

brutto ..................................zł (słownie:..............................................................) 

2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 umowy zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego 

po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Na fakturze Wykonawca wymieni: nr umowy, Zamawiającego (Płatnika), nazwę przedmiotu 

zamówienia, wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto oraz numer własnego konta 

bankowego, na który ma zostać dokonany przelew przez Zamawiającego. 

5. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień spełnienia 

świadczenia uważa się datę obciążenia z tego tytułu rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

IX. Kary umowne 

 

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo 

żądać zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: 

                                                           
1 przepisy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia podwykonawców w realizacji umowy  

 



1) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z powodu okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy - 10% wartości umowy brutto,  

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w wyznaczonym terminie - 0,1 % wartości 

umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 

3) w razie stwierdzenia wad i usterek w opracowanej i dostarczonej dokumentacji, za opóźnienie 

w ich usunięciu w wysokości 0,2 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia.  

4) w każdym innym przypadku nie wymienionym powyżej, a stanowiącym niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy - 1% wartości umowy brutto.  

2. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

zgodnie niniejszą umową.   

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary umowne do 

wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych korzyści. 

 

X. Odstąpienie od umowy 

 

§ 10 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli: 

1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań umownych lub wykonuje je w sposób 

nienależyty, w szczególności, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy.   

W powyższych przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu prawidłowo wykonanej części umowy. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zwierać uzasadnienie. 

 

XI. Wierzytelności 

 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji (przeniesienia praw) oraz obciążeń wierzytelności 

przysługujących mu z tytułu realizacji umowy bez zgody Zamawiającego. 

 

XII. Rozstrzyganie sporów 

 

§ 12 

1. Na wypadek sporu między Stronami dotyczącego realizacji postanowień niniejszej umowy Strony 

są zobowiązane do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na 

rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia 

na piśmie. W razie odmowy uznania roszczenia przez Stronę, względnie nie udzielania 

odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie Strona jest uprawniona do wystąpienia  na drogę 

postępowania sądowego. 

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

XIII. Reprezentacja Wykonawcy  

 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy dane dotyczące reprezentacji wynikające  

z załączonego do oferty dokumentu określającego sposób reprezentacji i osoby występujące  

w imieniu i na rzecz Wykonawcy nie uległy zmianie.  



2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy uległ zmianie sposób reprezentacji oraz osoby 

reprezentujące Wykonawcę umocowane do składania oświadczeń woli w jego imieniu, 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianach w zakresie reprezentacji. 

 

 

 

 

 

 

XIV. Adresy do korespondencji i zasady jej prowadzenia  

 

§ 14 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z realizacją niniejszej umowy pomiędzy Stronami będzie sporządzona na piśmie  

i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesłane drogą pocztową 

(listem lub kurierem), za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się  na numer faksu 

oraz na adres poczty elektronicznej lub doręczane osobiście. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

siedziby, faksu, adresu poczty elektronicznej. Zawiadomienia wysłane na ostatni znany Stronie 

adres siedziby, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, Strony uznają za skutecznie 

doręczone. 

 

XVI. Zmiany umowy 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną 

część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  

a) Zamawiający: Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, 

b) Wykonawca: …………………………………………………….,   

3. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej - pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną 

korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.  

 

 

XVII. Postanowienia końcowe 

        

 § 16 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W związku z tym, że wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  30.000 

euro nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).  

3. Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                   ……………………………… 

Zamawiający                                                                               Wykonawca 

 

 

 

 



 

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wynikająca z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy osoby fizyczne  biorące udział w postępowaniu, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. 

Lotników polskich 1, 08-530 Dęblin; 

2. W razie  pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez 

Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 

000 euro, na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) a następnie w 

przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. b RODO).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa oraz osoby lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej). 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

postępowaniu a następnie w celu realizacji umowy. 

8. Pani/Pana zgoda będzie mogła być wycofana w każdym czasie, nie wpływa to jednak na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ); 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 

ust. 3. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


